
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt 

Sijoitettujen oppilaiden esi- ja 
perusopetuksen kustannusten laskutus 
Taloustorstai 11.1.2018

kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Ketä asia koskee?
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Sijoittajakunta
- Väestötietojärjestelmän mukainen kotikunta

Sijoituskunta
- Asuinkunta

”Lähde” ”Kohde”
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Korvaus perustuu lakiin
• Laki kunnan peruspalvelujen 

valtionosuudesta, 41.3, 41.4 §
» Opetuksen järjestäjällä laskutusoikeus
» Kotikunnalla maksuvelvollisuus

• Koska korvaus perustuu lakiin, 
maksusitoomusta tai muita kuntien välisiä 
sopimuksia ei tarvita

• Laki muuttunut edellisen kerran vuonna 
2014 (HE 66/2013)
» Merkittävä muutos
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Kustannus

Kustannuksesta 
vähennettävät 
tulot
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Laskutus tehdään kalenterivuosittain
» Kuntaliiton yleiskirje

• https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/lastensuojelun-
vuoksi-sijoitetun-oppilaan-korvaus-vuonna-2017

• Ei muutoksia ohjeistukseen vuoteen 2016 verrattuna
• Kustannusten muutos 2016 > 2017 on -1,0 % (kerroin 0,99)

» Kuntaliitto suosittaa, että laskutus 
suoritetaan jälkikäteislaskutuksena
kunkin varainhoitovuoden lopussa (esim. 
12/2017) siten, että menot voidaan kirjata 
oppilaan kotikunnassa sille tilikaudelle, 
jolloin opetuskin on annettu

» Laskutukset ajoittuvat tyypillisesti 
vuodenvaihteeseen. Laskutusta on 
mahdollista tehdä ympäri vuoden

» Aiemmilta vuosilta laskuttamatta jääneet 
kustannukset saa laskuttaa
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Kulut

Mahdolliset tulot

Korvaus

=
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Kustannustason muutos 20162017
• Vuoden 2017 korvausta laskettaessa 

kustannustason muutoksena vuodesta 
2016 vuoteen 2017 otetaan huomioon 
valtiovarainministeriön ennuste kuntien 
peruspalvelujen hintaindeksin (KUPHI) 
muutoksesta -1,0 prosenttia
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-1,0 %
 Kerroin 0,99
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Kotikuntakorvaus 2017
• Kotikuntakorvausmenot ja –tulot perustuvat valtiovarainministeriön 

päättämään kotikuntakorvauksen perusosaan ja opetuksen 
järjestäjien ilmoittamiin kotikunnittaisiin ja ikäryhmittäisiin 
oppilasmääriin 31.12. tilanteesta (kotikuntakorvauskysely)

• Esi- ja perusopetuksen perushinta vuonna 2017 on 6 573,54 euroa 
(6 511,92 euroa vuonna 2018)

• Kotikuntakorvauksen perusosa on kaikille kunnille sama
• Kotikuntakorvaus porrastetaan oppilaan iän mukaan

» 6 v. 0,61 4 009,86 €
» 7-12 v. 1,00 6 573,54 €
» 13-15 v. 1,60 10 517,66 €

• Valtiovarainministeriö tekee päätöksen 
kotikuntakorvauksen perusosasta
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Vammaiskorotukset
• ”Lisärahoitus perusopetuslaissa 

tarkoitettuun pidennettyyn 
oppivelvollisuuteen”

• Maksetaan kotikuntakorvauksen lisäksi
• Valtion täysimääräinen rahoitus

» Vaikeimmin kehitysvammaiset 30 039 €
» Muut vammaiset 18 743 €
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>

Jos

Korvaus > 0 
Korvaus laskutetaan 

kotikunnalta
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Laskentaperusteet tulee 
yksiselitteisesti käydä ilmi 

laskun erillisestä 
liitteestä.
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<

Jos

Korvaus < 0 
Laskutettavaa ei synny
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Toimintakulut opetuksen järjestäjän kulurakenteen mukaisesti jyvitettynä oppilaan käymälle koululle.

Toimintakulut ts. todelliset kustannukset yhteensä

Laskentaoletukset

Indeksikorotus 2016 > 2017 (lähde: Kuntaliiton yleiskirje 21.11.2017)

Kunnan peruspalvelujen hintaindeksi -1,0 prosenttia

Työpäivien määrä Lukuvuosi Lukuvuosi Lukuvuosi Lukuvuosi Työpäiviä
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 vuodessa

2014 syksy 93
2015 kevät 95
2015 syksy 89 184
2016 kevät 100
2016 syksy 90 190
2017 kevät 97
2017 syksy 91 188
2018 kevät 97

Oppilas on koulussa vuonna 2017 yhteensä 188 työpäivää.

Esimerkki: Kunnan A lapsi otetaan lastensuojelulain nojalla huostaan ja sijoitetaan kuntaan B. Lapsi on 9-vuotias. 
Lapsi aloittaa kunnan B koulussa 2.1.2017 ja jatkaa siellä toistaiseksi.

Sijoitettujen perusopetuksen laskutus

Esimerkkilaskelma kuntien ja opetuksen järjestäjän välillä tehtävän laskutuksen tueksi. Laskutusoikeus ja 
maksuvelvollisuus perustuvat kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 41 §:n 3-4 mom:iin.

HUOM! Tämä laskentaesimerkki on apuväline,  ei määrämuotoinen ja täydellinen valmis toimintaohje. Tämä 
laskentataulukko ei sellaisenaan sovellu  laskutuksen liitteeksi, vaan jokaisen toimijan tulee soveltaa laskentaa 
omaan toimintaansa sopivalla tavalla.

Oppilaat 
20.9.2015

Oppilaat 
20.9.2016

Oppilaat 
20.9.2017

Yhteensä 125 130 133

- mistä koulu A 87 88 86
- mistä koulu B 40 42 39

Kustannukset 
2016

Oppilaat 
2016

Euroa/oppilas
2016

Euroa/oppilas/
työpäivä 2016

Todelliset kustannukset 2016 1 000 000 128 7 843 41,28

- mistä koulun A (alakoulu) kustannukset 550 000 88 6 286 33,08

- mistä koulun B (yläkoulu) kustannukset 450 000 41 10 976 57,77

Euroa/oppilas/
työpäivä 2017

Euroa/oppilas
2017

Oppilaat 
2017

Kustannukset 
2017

Kustannukset 2017 40,87 7 683 132 1 010 311

- mistä koulun A (alakoulu) kustannukset 32,75 6 157 87 535 690

- mistä koulun B (yläkoulu) kustannukset 57,19 10 751 41 435 435

Kustannukset 
2017

Euroa/oppilas/
työpäivä 2017

60 000
475 690 29,08

Kustannukset 
2017

5 468

Kustannukset 
2017

5 468

14 842

Vuoden 2017 kustannuksissa (€/oppilas/työpäivä) otetaan huomioon kustannustason muutos vuodesta 2016 vuoteen 
2017 (-1,0 %). Työpäiviä vuonna 2017 on 188 kpl. Oppilasmääränä käytetään vuoden 2017 oppilasmäärää.

Oppilaan osuus avustajakustannuksesta

Oppilaan osuus koulun keskimääräisistä kustannuksista

Oppilaalla on syyslukukaudella 2017 henkilökohtainen kouluavustaja, jonka kustannus laskutetaan oppilaan 
kotikunnalta aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Koulussa on kaksi avustajaa, jotka avustavat kumpikin kahta 
oppilasta. Syyslukukauden (91/188 työpäivää) koulussa olleen oppilaan osuus avustajakustannuksesta
= 91/188 (työpäivää koko vuodesta) * 60 000 (euroa) / 2 (avustajaa) / 2 (avustettavaa oppilasta)

Koulun oppilasmäärä lasketaan kahden tilastointiajankohdan painotettuna keskiarvona kuten Opetushallituksen 
oppilastiedonkeruussa.

Oppilaan osuus koulun keskimääräisistä kustannuksista

Koulun kustannus ilman em. kustannusta
Aiheuttamisperiaatteen mukaiset kokonaiskulut

Oppilaalla on syyslukukauden 2017 avustaja, jonka kustannus halutaan laskuttaa aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. 
Tästä johtuen oppilaan käymän koulun kustannuksista vähennetään koulun kaikkien avustajien palkkakustannusten 
summa (60 000 euroa / vuosi 2017). Vuonna 2017 on 188 työpäivää, joista kevätlukukaudella 97 ja syyslukukaudella 
91. 

Oppilaan käymän koulun vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaiset kustannukset jaetaan vuoden 2016 oppilasmäärällä 
(oppilaan käymän koulun oppilasmäärä) ja vuoden 2016 työpäivien määrällä (190 pv).


